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গণতন্ত্রেয ভাধযন্ত্রভ কি ইরাভী কফপ্লফ ম্ভফ? 

‘কফলয়কি খুফই গুরুত্বপূণ, এফং এ ফযাান্ত্রয মন্ত্রথষ্ট কিন্তা  গন্ত্রফলনায প্রন্ত্রয়াজন। 

এখান্ত্রন যম ফক্তফযকি য িযকি তা ভপরত জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয ান্ত্রথ 

বান্ত্ররাবান্ত্রফ মুক্ত দ’ুজন কফজ্ঞ ফযকক্তয ভধযিায আন্ত্ররািনা। তাাঁযা জাভায়ান্ত্রত 

ইরাভী ম্পন্ত্রিূই আন্ত্ররািনা িন্ত্রযন্ত্রিন। কিন্তু আভযা ভন্ত্রন িকয যম, কএ 

আন্ত্ররািনাকিয কযকধ ফযাি। এ কফলয়কি াকিস্তান্ত্রনয ির ইরাভী দন্ত্ররয জনয 

গুরুত্বপণূ; ফযং এি দৃকষ্টন্ত্রিাণ যথন্ত্রি যগািা ৃকথফীয ইরাভী দরভপন্ত্রয ান্ত্রথই 

কফলয়কি জকিত। তুযন্ত্রে যন্ত্রয়ন্ত্রি এিকি ইরাভী কক্তারী দর, কতউকনকয়ায় 

ইরাভী এিকি দর আকধিযতা অজূন িযন্ত্রত ক্ষভ ন্ত্রয়ন্ত্রি, এ কদন্ত্রি কভয 

অনযানয জায়গায় ইরাভী আন্ত্রদারন্ত্রনয যিষ্ট িরন্ত্রি। যখাদ াকিস্তান্ত্রনয এি 

অংন্ত্র ইরাভী দরগুন্ত্ররা যফ কক্ত অজূন িন্ত্রয যপন্ত্ররন্ত্রি। এজনয এ প্রন্ত্রেয 

উয মন্ত্রথষ্ট কিন্তা-বাফনায প্রন্ত্রয়াজন যম, কিভা গণতন্ত্রেয ভাধযন্ত্রভ (ফাকযি 

কিিু কযফতূন এন্ত্রন ‘ইরাভী গণতে’ নাভ কদন্ত্রয়) কি ইরাভী কফপ্লফ (অথফা 

ইরান্ত্রভয কফজয়, কযয়ত প্রকতষ্ঠা, যনমান্ত্রভ যভাস্তপা াল্লাল্লাহু আরাইক য়া 

াল্লাভ ইতযাকদ) অজূন িযা ম্ভফ? এ কফলন্ত্রয় আকন এিকি ভন্তফয ফরুন; 

আভযা ইনাআল্লা ‘আর-ফুযান’-এয আগাভী ংখযায় এ কফলন্ত্রয় আন্ত্ররািনা 

িযফ।’ -  ড.ভুাম্মদ আকভন 

৯ যথন্ত্রি ১৫ মূন্ত কফন্ত্রল তাকযন্ত্রখ া যনয়াজ পারুিী ান্ত্রন্ত্রফয শুক্রফান্ত্রযয 

আন্ত্ররািনায়  ‘জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয অতুরনীয় গন্ত্রফলনাভপরি, ঐকতাকি  

যাজননকতি যিষ্টা-প্রন্ত্রিষ্টা।’ কন্ত্রযানান্ত্রভ যম আন্ত্ররািনাকি য িন্ত্রযন্ত্রিন তা খুফই 

গুরুত্বপণূ। কতকন জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয কক্ত ফণনূা িযন্ত্রত কগন্ত্রয় মা ফরন্ত্ররন, তা 

এই, 

১. ভারানা ভদদুী য. এয কিন্তাধাযা র, ইরাভ এিকি জীফনফযফস্থা, মা 

যগািা ৃকথফীয উয িততূত্ব কফস্তান্ত্রযয দাকফ যান্ত্রখ। মা িামূত ম্ভফ; এভন কি 
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তা এখন ৃকথফীফযাী এিকি িান্ত্রজ কযণত ন্ত্রয়ন্ত্রি। জনাফ পারুিী ান্ত্রন্ত্রফয 

ফক্তফয, ‘জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয কক্ত ৃকথফীয অনয যম যিান্ত্রনা দন্ত্ররয যিন্ত্রয় 

যফক।’ [ৃষ্ঠা:১১] 

২. াকিস্তান্ত্রন ইরাভী দর কান্ত্রফ জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয আগভনন্ত্রি যিন্দ্র িন্ত্রয 

যম ফ যপ্রাাগান্ডা িিান ন্ত্রয়ন্ত্রি, তা ফাস্তফম্মত নয়। ফযং কিস্তান্ত্রনয 

আদূকযিয়, প্রকতযক্ষা  উন্নকতয যক্ষন্ত্রে জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয ফি এিকি 

অফস্থান যন্ত্রয়ন্ত্রি। অনযকদন্ত্রি (াকিস্তান্ত্রনয) করফান্ত্রযর  িকভউকনস্টযা জাভায়ান্ত্রত 

ইরাভীন্ত্রি কনন্ত্রজন্ত্রদয আর ত্রু ভন্ত্রন িন্ত্রয। [ৃষ্ঠা:১১] 

৩. জাভায়ান্ত্রত ইরাভী িাে  শ্রকভিদরভপন্ত্র িকভউকনস্ট  করফান্ত্রযরন্ত্রদয 

আকধতয উন্ত্রি যপন্ত্ররন্ত্রি। [ৃষ্ঠা:১১] 

৪. জাভায়ান্ত্রত ইরাভী াংকফধাকনি  গণতাকেি যিষ্টা-প্রন্ত্রিষ্টা  মুদ্ধন্ত্রক্ষন্ত্রে 

িামূিযী বূকভিা যযন্ত্রখন্ত্রি। জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয ন্ত্রমাকগতা িািা গণতাকেি  

ইরাকভি ঐিয প্রকতষ্ঠা িযা অম্ভফ। [ৃষ্ঠা:১২] 

৫. জাভায়ান্ত্রত ইরাভী উম্মন্ত্রতয ঐন্ত্রিযয প্রতীি। যইান্ত্রথ জাভায়ান্ত্রত ইরাভী 

যগািা ভানফজাকতন্ত্রি ঐিযফদ্ধ িযায যমাগযতা যান্ত্রখ। [ৃষ্ঠা:১১] 

৬. জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয ভন্ত্রধয ফাযফায কনফূািনী যাজয়ন্ত্রি ফযণ িযায 

অাধাযণ ক্ষভতা যন্ত্রয়ন্ত্রি। [ৃষ্ঠা:১২] 

প্রথভ িথা যতা এই, কক্ত এিকি ফহুভুখী বাফনা। কক্তয াকিি অথূ ন্ত্রে, 

উন্ত্রেয অজূন্ত্রন পর য়ায যমাগযতা। জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয রক্ষয র, যযমান্ত্রয় 

ইরাী অজূন; এ অন্ত্রথূ জাভায়ান্ত্রত ইরাভী কনকিত এিকি কক্তারী দর। 

ভুখন্ত্রর যরান্ত্রিযা এয ঙ্গ কদন্ত্রয় আল্লায ন্তুকষ্ট অজূন্ত্রনয জনয যিষ্টা িন্ত্রয 

মান্ত্রেন। ইনাআল্লা এই রক্ষয অজূন্ত্রন পর ন্ত্রয় যমন্ত্রত ান্ত্রয। কিন্তু 

জাভান্ত্রয়ন্ত্রত ইরাভী এ অন্ত্রথূ কক্তারী নয় যম, আল্লায ন্তুকষ্ট অজূন্ত্রনয জনয 

তাযা দীন্ত্রনয যম দ্ধকত অফরম্বন িন্ত্রযন্ত্রি তা াভাকজি  যাষ্ট্রীয় মূান্ত্রয় প্রধানয 
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কফস্তায িযন্ত্রি। আন্ত্রর ফাস্তফতা র, মত কদন মান্ত্রে এ যনমাভকি ততই দুফূর 

ন্ত্রয় িন্ত্রি। আভায ধাযণা, জাভায়ান্ত্রত ইরাভী অন্ত্রনি াধনা িন্ত্রয যম কক্ত 

অজূন িন্ত্রযন্ত্রি তা কদনকদন িন্ত্রভই িন্ত্ররন্ত্রি। আভযা মকদ আভান্ত্রদয দৃকষ্টবকঙ্গ  

প্রিকরত িামূ কযিল্পনায উয কিতীয়ফায নময না কদই তান্ত্রর অকিন্ত্রযই 

াভাকজি  যাষ্ট্রীয় মূান্ত্রয় আভযা কনকিত ক্ষাঘাতগ্রস্ত ন্ত্রয় িফ। 

ভুতাযাভ পারুিী ান্ত্রফ জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয যমফ কক্তয িথা আন্ত্ররািনা 

িযন্ত্ররন, মকদ আভযা তায মূান্ত্ররািনা িকয তান্ত্রর জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয 

িভূদ্ধকতয দুফূরতাগুন্ত্ররা আন্ত্রযা কযোয ন্ত্রয় মান্ত্রফ। িভূ দ্ধকতয দুফূরতায ভপর 

িাযণ র, ভারানা ভদুদী য. কিভান্ত্রি খান্ত্রর জাককরয়যাত াফযস্ত 

িযন্ত্রর, কিভা কিন্তা-যিতনা  িভূদ্ধকতয উয কতকন যম মূান্ত্ররািনা য 

িন্ত্রযন্ত্রিন তা অকযপণূ  আন্ত্রফগী এিকি মূান্ত্ররািনা কির। ভারানা ভদুদী 

য এয আন্ত্রফগী মূান্ত্ররািনায ফন্ত্রি’ ফি দৃষ্টান্ত তাাঁয যাজননকতি কিন্তা-যিতনায 

ভন্ত্রধযই কফদযভান। কতকন ইরাভন্ত্রি এিকি কযপূণ জীফনফযফস্থারূন্ত্র য 

িন্ত্রযন্ত্রিন কিি; কিন্তু এই জীফনফযফস্থা ফাস্তফায়ন্ত্রনয জনয এিকি গণতাকেি 

যাষ্ট্রন্ত্রিই কতকন মন্ত্রথষ্ট ভন্ত্রন িন্ত্রযন্ত্রিন। কতকন যম কফপ্লন্ত্রফয স্বপ্ন যদন্ত্রখন্ত্রিন তা এ 

দৃকষ্টন্ত্রিাণ যথন্ত্রি ীভাফদ্ধ যম, তাাঁয কিন্তাধাযা র, এয জনয ুাঁকজফাদী গণতাকেি 

যাষ্ট্রফযফস্থায ধ্বং য়া জরুযী নয়। ফযং কতকন এ ধযন্ত্রণয যিাযফযফস্থান্ত্রিই 

দীন কফজন্ত্রয়য ভাধযভ কান্ত্রফ যজায কদন্ত্রয় থান্ত্রিন।  কতকন গণতাকেি যাষ্ট্রনীকত  

ুাঁকজফাদী ানফযফস্থান্ত্রি গতানুগাকতি প্রকতষ্ঠানভপন্ত্রয ভত ভন্ত্রন িন্ত্রযন না। 

ফযং কতকন মখন ইরাভী যনততন্ত্রত্বয রূন্ত্রযখায িথা আন্ত্ররািনা িন্ত্রযন তখন 

গণতাকেি ধাযায ম্রািন্ত্রদয ফযাান্ত্রয তাযদীন্ত্রদয িথা ফরন্ত্রর গণতন্ত্রেয 

ফযাান্ত্রয তাযদীদ পাতয়া যদন না। তাাঁয ভন্ত্রত যখরাপন্ত্রত যান্ত্রদা যী’য়া 

কবকিি গণতাকেি ফযাফস্থা কবন্ন অনয কিিু নয়। 

ভারানা ভদদুীয কিন্তাধাযান্ত্রি াভন্ত্রন যযন্ত্রখ জাভায়ান্ত্রত ইরাভী যম যিষ্টা 

িাকরন্ত্রয় মান্ত্রে (িাই তা াকিস্তান্ত্রন যাি, ফাংরান্ত্রদন্ত্র যাি কিংফা কদুস্তান্ত্রন) 

প্রিতত ন্ত্রক্ষ তা গণতাকেি যফ কফলন্ত্রয়য অন্তবূুক্ত। এই যিষ্টা-প্রন্ত্রিষ্টায পন্ত্রর 
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নফী িাযীভ াল্লাল্লহু আরাইক য়া াল্লান্ত্রভয মুগ যথন্ত্রি ুরতান আিুর াকভদ 

ানী মূন্ত ইরাভী ান যমবান্ত্রফ প্রকতকষ্ঠত কির, তা যিান্ত্রনাকদন আনা ম্ভফ 

নয়। ফযং একি উন্ত্রটা গণতাকেি যনমাভন্ত্রি ইরাভী যনমাভ নাভ কদন্ত্রয় জান্ত্রয়ম 

াফযস্ত িযায নাভান্তয। গণতাকেি িাজিভ ূজনগন্ত্রণয ান্ত্রনযই ফকিঃপ্রিা। 

আয জনগন্ত্রণয ান স্বাধীনতা  প্রফৃকিয উন্নকত দান িন্ত্রয, যন্ত্রফয ইফাদত  

আল্লায ন্তুকষ্টয যক্ষন্ত্রে উন্নকত দান িযন্ত্রত ান্ত্রয না। 

গতানুগকতি  গণতাকন্তি প্রন্ত্রিষ্টায পরতা- িাই তায ধযণ ইরাভী যাি ফা 

গাইন্ত্রয ইরাভী- যযমান্ত্রয় ইরাীয প্রন্ত্রিষ্টান্ত্রি উন্নত িযন্ত্রত ান্ত্রয না। এফ 

আন্ত্রদারন পর মখন য় তখন ইরাভী কফপ্লন্ত্রফয প্রন্ত্রিষ্টা যাার যডন্ত্রভাক্রযাি 

 যরফান্ত্রযর আদন্ত্রূয ন্ত্রঙ্গ কভন্ত্রর মায়। এ িথাকি করয়ািত আরী খান ান্ত্রফ 

১৯৪৯ ান্ত্রর খুফ বারবান্ত্রফ অনুধাফন িন্ত্রয কিন্ত্ররন। কতকন ফন্ত্ররন, “াকিস্তান্ত্রনয 

গণতাকেি যাষ্ট্রন্ত্রি ইরাভী নাভ কদন্ত্রয় জান্ত্রয়ম াফযস্ত িযা, াকিস্তান্ত্রন এিকি 

আদূ ইরাভী যাষ্ট্র প্রকতষ্ঠায ন্ত্রথ ফন্ত্রি’ ফি ফাধা”। 

তুযন্ত্রেয অকবজ্ঞতায আন্ত্ররান্ত্রি প্রভাকণত ন্ত্রয়ন্ত্রি যম, গণতাকেি ফযফস্থায় 

অংগ্রণ িন্ত্রয যিান্ত্রনা ইরাভী দর যান্ত্রষ্ট্রয উয িততূত্ব প্রকতষ্ঠা িযন্ত্রত ান্ত্রয 

না; ফযং গণতাকেি যাষ্ট্রফযফস্থা ইরাভী দন্ত্ররয উয িততূত্ব প্রকতষ্ঠা িন্ত্রয। আয 

এ িাজ াকিস্তান্ত্রন যতা অম্ভফই; িাযণ আভযা কনফূািন্ত্রন শুধু যন্ত্রযই মাকে 

(একি আল্লায ক্ষ যথন্ত্রি আভান্ত্রদয উয ফি এান)। এ কদন্ত্রি আযফকফন্ত্রেয 

ফতূভান অফস্থায পরাপর যতা কযোয। মকদ এ িথা কিি ন্ত্রয় থান্ত্রি যম, 

আযন্ত্রফয ইরাভী আন্ত্রদারনগুন্ত্ররা ভারানা ভদুদী য. এয গন্ত্রফলনায পর, 

তান্ত্রর আকভ আফান্ত্রযা ফরফ যম, এই কিন্তাধাযা  ভানকিতা এি কদি যথন্ত্রি 

যগািা ভুকরভ কফন্ত্রে গণতাকেি ফযাফস্থান্ত্রি ইরান্ত্রভয নাভ কদন্ত্রয় জান্ত্রয়ম াফযস্ত 

িযা,  অয কদন্ত্রি ইরাভী যাষ্ট্র প্রকতষ্ঠা অম্ভফ য়ায যক্ষন্ত্রে অন্ত্রনি ফি 

অফদান যযন্ত্রখন্ত্রি। এই িথাকি এ কফলন্ত্রয়য িাযন্ত্রণ কযোয যম, ইরাভী দর, 

িাে  শ্রকভি দর, জাতীয়তাফাদী দর, যাার যডন্ত্রভাক্রযাি াকিূ ফা 
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ইউকনয়নভপন্ত্রয ইন্ত্রতায  িামূদ্ধকতয ভন্ত্রধয যতভন যিান্ত্রনা াথূিয 

কযরকক্ষত য় না। 

গণতকেি ফযফস্থা আিযণগতবান্ত্রফ যিুযরাযাইন্ত্রজনন্ত্রি ফাস্তফায়ন িযায 

ন্ত্রফূাৎিতষ্ট প্রকক্রয়া। আন্ত্রর মখন যথন্ত্রি গণতে ফায িান্ত্রি গৃকত ন্ত্রত শুরু 

িন্ত্রযন্ত্রি, যবান্ত্রফ িীন্ত্রনয ভজফুকত কনিঃন্ত্রল ন্ত্রত শুরু িন্ত্রযন্ত্রি। এ িাযন্ত্রণ 

যিুযরায দরগুরন্ত্রতা যতা ফন্ত্রিই ইরাভী দরগুন্ত্ররায জনয তান্ত্রদয িভূীন্ত্রদয 

যথন্ত্রি িুযফানী িায়া ভুকির ন্ত্রয় ন্ত্রিন্ত্রি। এি কদন্ত্রি খান্ত্রর ইরাভী 

দরগুন্ত্ররায আন্ত্ররািনা ভতাদূীনবান্ত্রফ যথন্ত্রি মান্ত্রে; অযকদন্ত্রি তাাঁযা তান্ত্রদয 

িভূন্থা ধীন্ত্রয ধীন্ত্রয যিুযরায ফানান্ত্রত ফাধয ন্ত্রে; যিননা, যিুযরায ফযফস্থায় 

যাষ্ট্রীয় যিান্ত্রনা কফলয় গৃকত য়া শুধু জনাধাযন্ত্রণয অকধিায  স্বান্ত্রথূয ান্ত্রথই 

কনধূাকযত। এ অফস্থাগুন্ত্ররান্ত্রত খান্ত্রর ইরাভী দরভপ কনন্ত্রজন্ত্রদয অকস্তত্ব কিকিন্ত্রয় 

যাখায জনয যনমান্ত্রভয ভন্ত্রধয কফবকক্ত ৃকষ্টয স্থন্ত্রর দর যথন্ত্রি রায়ন িযায উয 

ফাধয ন্ত্রে। এ আঙ্কায িথা ভারানা আকভন আান ইরাী ১৯৫৭ ান্ত্রর 

ভাকিন্ত্রগান্ত্রিয ইজন্ত্রতভায় আন্ত্ররািনা িন্ত্রযকিন্ত্ররন। কতকন ফন্ত্ররন, ‘িত দর প্রকতষ্ঠা 

ন্ত্রে ভান রক্ষয ফাস্তফায়ন্ত্রনয জনয; কিন্তু দরগুন্ত্ররা প্রকতষ্ঠা রান্ত্রবয য ধান্ত্র 

ধান্ত্র তা কনন্ত্রজই স্বতে এিকি রক্ষয-উন্ত্রেন্ত্রয কযণত ন্ত্রয় মান্ত্রে, আয আর 

রক্ষয-উন্ত্রেয অদৃয ন্ত্রয় মান্ত্রে।’ 

আজ জাভায়ান্ত্রত ইরাভী (কফন্ত্রলিন্ত্রয িযািীন্ত্রত) কনন্ত্রজয অকস্তত্ব কিকিন্ত্রয় যাখায 

জনয যিুযরায কক্তগুন্ত্ররায ান্ত্রথ ংঘন্ত্রলূ করপ্ত য়া যথন্ত্রি ারান্ত্রত শুরু 

িন্ত্রযন্ত্রি এফং গণতাকেি িাজিভূ যথন্ত্রি ানা িান্ত্রে। এ কফলয়কি এ িথায 

প্রভাণ যম, িভূীন্ত্রদয ভন্ত্রধয ইরান্ত্রভয ভজফুতী  াাদান্ত্রতয আগ্র কনিঃন্ত্রল ন্ত্রত 

শুরু িন্ত্রযন্ত্রি। মত কদন মান্ত্রফ যিুযরাযাইন্ত্রজন্ত্রনয িাজিভ ূ জাভায়ান্ত্রত 

ইরাভীন্ত্রি ততই এিকি াধাযণ গণতাকেি প্রকতষ্ঠান্ত্রন কযণত িযন্ত্রত থািন্ত্রফ। 

িরভান প্রকক্রয়ায় জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয কক্ত যফন্ত্রি যমন্ত্রত ান্ত্রয এ দৃকষ্টন্ত্রিাণ 

যথন্ত্রি যম, তখন গণতাকেি িাজিভূ ইরান্ত্রভয নান্ত্রভ জান্ত্রয়ম কান্ত্রফ 

জনাধাযণ ফাই যভন্ত্রন কনন্ত্রফ। এ অন্ত্রথূ নয় যম, হুিুভন্ত্রত ইরাী প্রকতষ্ঠা ন্ত্রয় 
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যগন্ত্রি। যিননা, জনাধাযন্ত্রণয ইোয ান্ত্রথ ম্পকিূত কফধান আফযিীয়বান্ত্রফ 

আল্লায ইফাদতন্ত্রি নািি িন্ত্রয যদয়। মকদ ইরাভী কফপ্লফন্ত্রি স্থায়ী িযন্ত্রত য় এ 

দৃকষ্টন্ত্রিাণ যথন্ত্রি যম, যমন আভান্ত্রদয কক্ত হুিভুন্ত্রত ইরাীয জনয ফযয় য়, তান্ত্রর 

আফযিীয়বান্ত্রফ ভারানা ভদদুী য. এয গন্ত্রফলনায পণূতা দান্ত্রনয প্রকত 

আভান্ত্রদয ভন্ত্রনাকনন্ত্রফ িযন্ত্রত ন্ত্রফ। আয মকদ য় ইরাভ এিকি কযপণূ 

জীফনফযফস্থা , তান্ত্রর তান্ত্রি ফাস্তফায়ন িযায জনয এিকি ইরাভী যাষ্ট্র প্রকতষ্ঠা 

িযা জরুযী। যম ইরাভী যান্ত্রষ্ট্রয নাভ ন্ত্রে যখরাপত, ইভাযত, ারতানাত; কিন্তু 

গণতে নয়। ফাস্তফতা র, গণতাকেি ধাযায় অংগ্রন্ত্রণয ভাধযন্ত্রভ ইরাভী 

ান প্রকতষ্ঠা িযা অম্ভফ। 

জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয জনয এভন যিষ্টা-াধনা শুরু িযা দযিায, মায প্রবান্ত্রফ 

ফযং যিুযরায প্রকতষ্ঠানভপ ইরাভী ান্ত্রনয অধীনস্ত য়ায যমাগয ন্ত্রয় 

মান্ত্রফ। ইরাভী যাষ্ট্রফযফস্থা গতানুগকতি যিান্ত্রনা ভতফান্ত্রদয অনুযণ িযন্ত্রত ান্ত্রয 

না। না এই ইরাভী যাষ্ট্রফযফস্থা শুরু িযায জনয অনয এিকি ইরাভী যাষ্ট্র 

প্রকতকষ্ঠত থািা ফা ায়া আফযি। ভকজদ কবকিি ইন্ত্রিাদ ন্ত্রে এফ 

ইদাযায কবকি। জাভায়ান্ত্রত ইরাভীয এ িথাকি খুফ বারবান্ত্রফ যফাঝা দযিায যম, 

এয ভপর ন্ত্রম্বাকধত ফযকক্ত জনাধাযণ নয়; ফযং যগািা যদন্ত্রয ইরাভী তানমীভ  

ইদাযাভপন্ত্রয িভূীযা। ইরাভী কফপ্লফ এ কফলন্ত্রয়য দাকফ যান্ত্রখ যম, তায িভূীন্ত্রদযন্ত্রি 

যদন্ত্রয ফ জায়গায় িকিন্ত্রয় কদন্ত্রয় রক্ষ রক্ষ ভকজন্ত্রদ ভান্ত্রফ িযন্ত্রফ এফং ভল্লা 

 ফাজান্ত্রযয প্রঙ্গনভপন্ত্র আন্ত্ররািনায ভাধযন্ত্রভ এ কক্তন্ত্রি যিুযরায যাষ্ট্রীয় 

ইদাযায কযফন্ত্রতূ ভকজন্ত্রদ স্থানান্তয িযন্ত্রফ। এ দ্ধকতন্ত্রি ইরাভী কফপ্লন্ত্রফয 

িাজিন্ত্রভূয কবকি কন্ত্রন্ত্রফ ধযা য়। কক্তয এ নতুন ধাযায় আভযা গণতাকেি 

যাষ্ট্র ফযফস্থায উয প্রবাফ কফস্তায িন্ত্রয িযান্ত্ররঞ্জ িুিন্ত্রত িাই। 

ভপর - ড. জান্ত্রফদ আিফায আনাযী 

অনুফাদ - ভুপকত আিুর ভান্ত্ররি ভুা 


